
Datum: söndag 29 mars 2020 
Tid: 14.00 - 16.00 
Plats: Hemma hos Anna och Gunnar Andersson, Fridensborgsvägen 11, Ulriksdal, Solna. Det 
kommer också att finnas möjlighet att delta på distans via nätet, mer information kommer om 
detta senare.  
Vägbeskrivning: http://tinyurl.com/pq4ongw 
 
Då det traditionsenligt bjuds på glass(båtar) på årsmötet, meddelar ni Anna Andersson via 
(sekreterare@scrabbleforbundet.se) så hon vet hur mycket glass som behöver köpas. För er 
som samlas på annan ort går det bra att inhandla lite glass till mötet, utlägg ersätts mot 
inskickat kvitto. 
 
Dagordning för årsmöte den 29 mars 2020 
 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Beslut om mötets behöriga utlysande 
4. Val av mötespresidium, justeringsmän och rösträknare 
5. Fastställande av dagordning 
6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll 
7. Verksamhetsberättelse och bokslut 
8. Revisionsberättelse 
9. Ansvarsfrihet för styrelse 
10. Val av styrelse 
11. Val av två revisorer 
12. Val av valberedning 
13. Val av tävlingskommitté 
14. Fastställande av avgifter 
15. Fastställande av budget 
16. Propositioner 
17. Motioner 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 

 
Årsmöteshandlingar: Detta utskick innehåller kallelse med dagordning och bilagor. Bilagorna 
finns också med på Scrabbleförbundets hemsida ( http://www.scrabbleforbundet.se ) och 
under forumskategorin "Årsmöte 2019".  
 
Röstberättigad är den som vid tiden för årsmötet har löst medlemskap i Svenska 
Scrabbleförbundet för år 2019 och 2020 fram till årsmötets början den 29 mars 14:00. 
Medlem som ej kan deltaga på årsmötet kan lägga sin röst via ombud med fullmakt. Det går 
också bra att poströsta. Din poströst skall innehålla ditt namn, vilka omröstningar du ämnar 
delta i och om du röstar för eller emot.  
 
Du kan betala årsavgiften på 80 kr tills 13:50. Årsmötet öppnar kl. 14:00 den 29 mars, swisha 
till ordförande Anna Andersson på 0704382904. Skriv i meddelandet årsmöte SSF.  
 
Förgående årsmöte diskuterades hantering av elektronisk poströstning, det finns fortfarande 
ingen lösning kring detta så poströster på annat sätt än via papperspost anses ogiltiga.  

http://tinyurl.com/pq4ongw
mailto:sekreterare@scrabbleforbundet.se
http://www.scrabbleforbundet.se/


 
Svenska Scrabbleförbundet 
℅ Anna Andersson 
Fridensborgsvägen 11 
170 69 Solna 

 
 
Glöm inte att märka kuvertet med “Poströst”. Poströsten öppnas och kontrolleras vid punkt 17 
motioner.  
 
OBS! För den som är pälsdjursallergiker så kan det vara värt att veta att det hemma hos oss 
finns katter, katterna är instängda under mötet om så önskas.  
 
Väl mött, 
Styrelsen genom Anna Andersson 
 



















































Verksamhetsberättelse Svenska Scrabbleförbundet  

2019-01-01--2019-12-31 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av: 

• Anna Andersson, Ordförande 
• Monica Ringheim, Kassör 
• Gerd Forss, Sekreterare 

Styrelsen hade ett sammanträde under året. 

Särskilda händelser under året 

Scrabble-SM avgjordes under allhelgonahelgen i Ulriksdalsskolan i Solna det var andra 
gången som brickorna rasslade i Ulriksdalsskolan. Ny svensk mästare blev Johan Rönnblom, 
silvret gick till Björn Ericsson och bronset till Malin Ståhlner.   

I Sverige har tillväxten av nya deltagare minskat och återväxten finns i Finland. Gerd Forss 
har hållit i kurser i Jakobstad där 9 kursdeltagare deltagit kontinuerligt. Kurserna har 
anordnats inom Pedersöre medborgarinstitut och innehållit teori och praktik och varit på 2 h. 
Totalt har finlandsturneringarna lockat 6 nya spelare under 2019 som alla fått sin egen 
brickpåse.   

Värt att nämna är att Aura cup 2019 var den första turneringen där matchtiden per spelare och 
match var 25 minuter. Några matcher spelades över tiden och många upplevde att fem 
minuter kortare speltid gick bra men att det upplevdes någon stressig och mindre vila mellan 
ronderna.   

Verksamheten i siffror 

Under året spelades totalt 1072 svenska ratinggrundande matcher i 18 ratinggrundande 
turneringar. En engelsk turnering spelades också med totalt 21 ratinggrundande matcher. I 
databasen hade det också registrerats 329 träningsmatcher. Turneringar spelades i bland annat 
Jakobstad, Åbo, Esbo, Mariehamn. I Sverige hade vi turneringar i Stockholm, Göteborg 
Uppsala och Norrköping 
 
Föreningen hade under året totalt 76 betalande medlemmar och 6 var debutanter. Jämfört med 
året innan då totalt 72 spelade och 4 debutanter. Det är för närvarande i Finland som 
återväxten av nya spelare finns.   
 
/Styrelsen 
 

















Svenska Scrabbleförbundet 
 
 
Till årsmötet 2020 
 
 

Revisionsberättelse för räkenskapsår 2019 
 
Undertecknad, som valdes till föreningens revisor på årsmötet 2019, avger härmed följande 
berättelse för år 2019. 
 
Som årsmötesvald revisor har jag för föreningens medlemmars räkning granskat 
räkenskaperna (kassabok och verifikationer) samt styrelsens arbete.  
 
Årets verksamhet gav ett överskott med 7 518 kr och utgående eget kapital är 26 122 kr (på 
kontot i Swedbank finns 37 806 kr). Noterbart är att bokslutet innehåller en bokförd skuld för 
lokalhyra för SM 2019 samt en bokförd skuld till Svenska Akademien gällande SAOL-filer. 
Styrelsen har redogjort för hanteringen av skulderna och revisionen bedömer att dessa 
hanterats i god ordning. 
 
Verksamhetens resultat överskred budget. 
 
Granskningen har inte gett skäl till anmärkningar mot styrelsens förvaltning, varför vi föreslår 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året i fråga. 
 
Södertälje, 5 februari 2020 
 
 
 
 
Elof Hansjons 
 
 
 
 



Motion av Jonathan Ljungberg 

Klargörande av godkända ord 

I den senaste upplagan av SAOL har det genomförts grafiska ändringar som gjort 
vissa ord ogiltiga. Det rent grafiska borde inte ha någon påverkan på vilka ord som 
står i vår lista, utan detta bör regleras av vilka ord som Svenska Akademien anser 
ingå i den moderna svenskan. 

Dessutom finns det vissa olikheter mellan den tryckta och den webbaserade 
versionen av SAOL 14, där den webbaserade versionen används betydligt oftare och 
är tillgängligare. Därför är det naturligt att den webbaserade versionen bör ha 
företräde framför den tryckta i de fall de skiljer sig åt. 

Därför yrkar jag: 

- Att den webbaserade versionen av SAOL 14 på svenska.se ska bli vår officiella 
ordlista. 
- Att alla ensamma fetstilta ord som finns på svenska.se blir giltiga (däribland 
LOMA). 
- Att alla särskrivna fraser på svenska.se (däribland I MORGON och I MORRON) med 
texten ”kan hopskrivas” nedan, blir giltiga hopskrivna (däribland IMORGON och 
IMORRON). 

 



Yrkar på att denna paragraf tillfogas Scrabbleförbundets regeldokument: 

All elektronisk utrustning ska vara avstängd under spelets gång; ifall en mobil behöver vara 
öppen för akuta samtal ska detta meddelas arrangörerna och motspelaren. Arrangörerna 
kan vid behov ha telefonen på för att få kontakt med spelare eller eventuella besökare som 
är på väg. 

Gerd fors 2020-02-10 
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